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एकाकी, सोन्याच्या व जंऱ्यात कैद, 

जंगलातील घरा ासून दरू एक  ो ट 

स्िातंत्र्यासाठी आसुसला आहे. तो या कैदेतून कधी 
सुटू शकेल का?  

रूमीच्या एका प्रािीन फारसी कवितेिर 

आधाररत गुप्त संदेश  या  ुस्तकातून कमालीि े

िातुयि, दृढ एकजूट,  रदेशी प्रिास आखि एक 

साधीशी इच्छा ूती यांि ेदशिन घडते.  

गुप्त संदेश 

मराठी अनुिाद: सशुील मेन्सन 



फार फार िर्ाां ूिी, एका 
श्रीमतं फारसी व्या ाऱ्याने 

बाजारातील आ ल्या दकुानात एक 

भारतीय  ो ट  ाळला होता. 
कधीतरी भारतीय जंगलांमध्ये 

स्िच्छंदी िे उडिारा तो  क्षी 
आता एका छोट्याशा व जंऱ्यात 

कैद  होऊन राहहला होता.  

दकुानािे घमुटाकार छत 

आखि भभतंी रंगीबेरंगी लाद्या लािनू 

सजिले होते.  ि  ो टाला 
जंगलािे सौंदयि, तेथील  मुक्त 

जीिन यांिी आठिि येत असे. 

हदिसभर  ो ट जंगलािी 
स्मरिगीते गाई.  ि व्या ारी 
त्याला व जंऱ्यातनू सोडत नव्हता, 
कारि तो  ो ट मधुर आिाजात 

गात आखि बोलत असे. त्यािे 

िमकदार  ंि बघून चगऱ्हाईक 

दकुानाकड ेआकवर्ित होत. तो 
व्या ारी श्रीमतं आखि प्रभसद्ध 

होण्यात  ो टािा ि ू हात होता.  



एके हदिशी, काही 
श्रीमतं व्या ारी त्या 
दकुानाजिळून जात 

होता. त्यांिे झगमगीत 

क ड े ाहून  ो टाला 
जंगलातील ताऱ्यांिी 
आठिि आली. त्याने त्या 
व्या ाऱ्यांना हाक हदली. 
 क्ष्याकड ेआकवर्ित 

होऊन सारे व्या ारी 
दकुानात भशरल.े त्यांनी 
दकुानातनू बऱ्याि िस्त ू

विकत घेतल्या. यािे 
बक्षीस म्हिून 

व्या ाऱ्याने  ो टाला 
एका सोनेरी व जंऱ्यात 

ठेिले.  



त्या रात्री व्या ाऱ्याने 

आ ल्या कुटंुर्बयांना म्हटल,े 

“मी आ ल्या दकुानासाठी 
काही सामान विकत 

घ्यायला भारतात िाललोय.” 

प्रत्येक कुटंुर्बयाला 
भारतातनू काही ना काही 
िरेदी करायिे होत.े 

आिाऱ्याने विविध मसाल े

आिायला सांचगतल,े 

व्या ाऱ्याच्या मलुींनी 
िमकदार रेशमी क ड े

आिायला सांचगतल ेआखि 

व्या ाऱ्याच्या  त्नीने सुदंर 

दाचगने आिायला सांचगतल.े 

व्या ाऱ्याने सिाांिी इच्छा 
 िूि करायिे आश्वासन हदल.े  



प्रिासाला ननघण्याआधी 
व्या ाऱ्याने  ो टाला वििारले 

की त्याला त्यािी मातभूृमी 
भारतातनू काय आिायिे? 

“एिादे  रदेशी फूल िा िादंीिा 
 ेला आि?ू” 

“मला काही नको,”  ो ट 

उसासा टाकत म्हिाला. “ ि 

जेव्हा तमु्ही जंगलातनू जाल 

आखि माझ्यासारिे अनेक 

 ो ट उडताना बघाल तेव्हा 
त्यानंा सांगा की मी ि ू दरू 

राहातोय. मला त्यांच्यासोबत 

मी उडायिो त्यािी, त्याचं्या 
मधुर आिाजािी,  तेथील 

झाडांच्या सुिासािी आठिि 

येते….” 

व्या ारी त्याला मध्येि थाबंित 

म्हिाला, “ ि  ो टा, तलुा 
इथे काय त्रास आहे? तू तर 

छान सोनेरी झोक्यािर झुलत 

आरामात या आभलशान सोनेरी 
व जंऱ्यात राहातोयस.” 

“बरोबर बोलताय तमु्ही,”  ो ट 

म्हिाला. “माझ्या भमत्रानंा या 
व जंऱ्याबद्दलसुद्धा सांगा.” 

“बरं,” व्या ारी म्हिाला.  



भसल्क मार ्

भसल्क रोडिर व्या ाऱ्याच्या काफफल्याने शषु्क िाळुच्या टेकडयांिरून, 

हहरव्यागार दऱ्यांमधून  आखि  िितांिरील धोकादायक अरंद  ायिाटेने 

प्रिास केला. दीघि प्रिासानतंर, प्रिाशांनी भसधं ूनदी ओलांडली.  

चगलचगट शहरात, त्यांनी महंदरातील नतिकी, माकड,े हत्ती आखि 

गायी यांना नदी महोत्सिािी मौज लटुताना  ाहहले. त्यांनी शांत मदेु्रत 

बसलेले योगी  ाहहल ेतवे्हा त्यांना उमगल ेकी त ेभारतात  ोहोिले होत.े  



व्या ाऱ्याने आधी 
आ ल्या दकुानासाठी 
आिश्यक सामान िरेदी 
केले. मग त्याने  त्नीसाठी 
सुदंर अलकंार शोधल ेआखि 

आिाऱ्यासाठी सगुधंी मसाल े

िरेदी करून आिायला 
आ ल्या गडयांना 
बाजाराच्या कानाको ऱ्यांत 

 ाठिले. रेशमाच्या बाजारात 

व्या ारी गोंधळून गलेा, 
कारि नतथे बहुरंगी 
क डयांिे ढीग होत.े शिेटी, 
व्या ाऱ्याने आ ल्या 
मलुींसाठी छोटी लाल फुल े

असलेल ेका ड ननिडल.े  



 भशियाला  रतताना 
व्या ाऱ्यािा काफफला गदि 
जंगलातनू प्रिास करू लागला. 
नतथे त्याने आ ल्या 
 ो टासारिे आिाज ऐकल,े 

आ ल्या  ो टासारिे सुदंर 

 ो ट  ाहहल.े त ेमकु्त िे 

झाडांमधून उडत होत.े  

“थांबा सगळे,” 

व्या ाऱ्याने काफफला 
थांबिला. िाली उतरून त्याने 

त्या  ो टांना त्याच्याजिळ 

गोळा होण्यास सांचगतले.  

“माझ्याकड ेतमुच्या 
भमत्रािा एक सदेंश आहे,” 

व्या ारी  ो टांना म्हिाला. 
 ो ट िडाच्या झाडाच्या एका 
िाकलेल्या फांदीिर बसनू 

व्या ाऱ्यािे म्हििे ऐकू 

लागल.े  



“मी भारता ासनू 

िू  दरू राहातो आखि 

माझ्याकडसेदु्धा एक  ो ट 

आहे, अगदी 
तमुच्यासारिाि हदसिारा. 
त्याने तमुच्यासाठी एक 

सदेंश  ाठिलाय: त्याला 
जंगलातल ंस्िच्छंदी उडिं, 
तमुिा भमठू भमठू आिाज 

आखि झाडािंा सिुास यांिी 
िू  आठिि येतये. मी 
त्याच्यासाठी एक सुदंर 

व जंरा विकत आिलाय, 

त्यात तो राहातोय. 

व जंऱ्यात तीन सोनेरी 
झोके आहेत.” 



 ो टांनी त्यािे बोलिे नीट ऐकून घेतले. अिानक, त ेएक एक 

करून फांदीिरून िाली  डू लागले.  ाठ जभमनीला टेकललेी आखि  ाय 

हिेत अशा स्स्थतीत त ेिाली  डल.े त्यांिे शरीर िडाच्या सािलीत 

नन चित  डून राहहले.  

व्या ारी हैराि झाला. त्यािा या घटनेिर विश्वासि 

बसला नाही.  ो ट जभमनीिर शांत िे  डून राहहल ेहोत.े 

थोडया िेळानतंर, व्या ाऱ्याने आ ल्या काफफल्याला 
ननघण्यािा आदेश हदला.  



व्या ारी घरी  रतला 
तवे्हा त्याच्या कुटंुर्बयांनी 
आखि भमत्रांनी 
त्याच्यासाठी भारतीय 

मसाल ेिा रून िविष्ट 

भोजन बनिले आखि त्यािे 
जंगी  स्िागत केल.े 

सगंीतकारांनी अगंिात 

तबंोरा आखि िीिा िादन 

केल.े व्या ाऱ्याने आ ल्या 
दीघि प्रिासािा ितृ्तांत 

ऐकिला.  ि जगंलात 

 ो टांसोबत घडलेल्या 
घटनेिा त्याने उल्लेि 

केला नाही.   



मग व्या ारी भारतातनू 

आिलेला माल दकुानात 

लािण्यात दंग झाला. त्याने 

 ो टाशी बोलायिे टाळले.   

एकदा द ुारी  ो टान े

त्याला वििारल,े “तमु्ही 
भारतात माझा सदेंश 

 ोहोििलात का?” 

“ ो टा, जंगलात जे 
काही घडल,े त्याबद्दल मला 
काही बोलािस ंिाटत नाही.” 

 ो ट म्हिाला, “मी या 
व जंऱ्यात राहून िर्ािनिुर् े

तमुच्यासाठी गािी गातोय,” 

 ो ट म्हिाला. “मी 
तमुच्याकड ेदाचगने, मसाल े

मागत नाही. मी फक्त माझा 
सदेंश  ोहोििायला सांचगतल ं

होत.ं  तमु्ही माझ्यासाठी 
एिढंसदु्ध करू शकत नाही?” 



“ठीकाय, तझुा हट्टि 

असेल तर मी तलुा सगळी 
घटना सांगतो. मी िरंि 

तझुा सदेंश नतथल्या 
 ो टां यांत  ोहोििला. 
त्यांनी तो ऐकला आखि 

अिानक त ेसगळे 

झाडािरून िाली  डल.े 

त्यांच्या कैी कुिीही श्वास 

घेत नव्हत.े” 

 ो टान ेव्या ाऱ्यािे 
बोलिे ऐकल.े अिानक 

 ो टान ेआ ल े ाय 

आकाशाच्या हदशनेे उिलल े

आखि तो आ ल्या सोनेरी 
झोक्यािरून िाली  डला. 
तो श्वास न घेता नन चित 

 डून राहहला.  



व्या ारी व जंऱ्याकड ेधािला. “हे काय केल ंमी?” तो रडू लागला. 
“मी तझु्या मतृ्यिुं कारि तर बनलो नाही ?” 

 ो ट व जंऱ्यात शांत  डून होता. व्या ाऱ्याला िाटले की 
 ो ट मेला. आता तो कुिा चगऱ्हाईकाला आ ल्या दकुानात 

आकवर्ित करू शकिार नाही. त्याने  ो टाला व जंऱ्याच्या बाहेर 

काढून टेबलिर ठेिले.  



क्षिभराति,  ो टान े

 िं फडफडिल ेआखि तो 
उडून दकुानाच्या छतािर 

जाऊन बसला.  

“त ूस्जितं आहेस!” 

व्या ारी आश्चयािने म्हिाला.  

“आधी ेक्षा िू  जास्त 

स्जितं आहे मी आता, भमत्रा. 
माझा सदेंश माझ्या 
भमत्रां यांत  ोहोििण्यासाठी 
आभार!” 

मग  ो ट घमुटाकार 

छताच्या भोकातनू बाहेर 

उडाला, भारताच्या हदशनेे, 

त्याच्या स्िच्छंदी दोस्तांना 
भेटायला.  



लेिकािे मनोगत 

मी लहान होत ेतवे्हा इरािमध्ये िाढल.े रोज 

सधं्याकाळी मी बाबांकड े ो ट आखि व्या ाऱ्यािी 
गोष्ट सांग, असा हट्ट धरत अस.े  

अनेक िर्ाांनतंर, मी फारसी साहहत्य 

अभ्यासल ेतवे्हा मला कळल ंकी माझी ही आिडती 
गोष्ट िरंतर एक  प्रािीन कविता होती. किी रूमीने 

ही कविता भलहहली होती. किी रूमी प्रभसद्ध 

साहहस्त्यक होत ेआखि तरेाव्या शतकात त े

 भशियात राहात होत.े  


